
FORMANDENS BERETNING 
 
Det er tid til at skrive årets beretning. Det har været et særdeles begivenhedsrigt år i JHF kreds 
6 - og i dansk håndbold i det hele taget. 
Jeg vil her i denne beretning komme ind på et par af de væsentligste nye tiltag, der er igangsat – 
i beretningerne fra de enkelte udvalg, er der yderligere konkret information om meget af det nye. 
 
Men, vi husker ikke 2017, uden at vore tanker går tilbage til vores kontorleder gennem 20 år, 
Kirsten Haargaard. Kirsten og hendes mand Henrik tabte desværre begge kampen til kræften i 
november sidste år. Kirsten blev 60 år gammel. 
 

* Æret være Kirstens minde * 
 
 
Kontorsamarbejde med JHF kreds 3 
 
Over de senere år har drøftelserne af en ny struktur i DHF/JHF været mere eller mindre aktuelle. 
Set i lyset af den sårbarhed, som små decentrale enheder lider under, har det været relevant at 
drøfte sammenlægning i store, eller i hvert fald større, enheder. Gennem et par år har sådanne 
muligheder været drøftet mellem bl.a. JHF kredsene 3 og 6.  
I foråret 2017 blev disse drøftelser konkrete, med henblik på at etablere et administrativt 
samarbejde mellem de 2 kredse. 
Valget faldt på Ikast som det centrale punkt. Vi flyttede ind pr. 1. august og er nu ved at være fuld 
’going’ i driften. Der er naturligvis en vis indkøringsperiode, hvor 2 kredses individualiteter står på 
prøve – men, efter et halvt år, er vi nu så langt, at de synergier, der ligger i sådan et samarbejde 
undersøges og skal udnyttes. 
Der er nedsat et ’koordinationsudvalg’ mellem de 2 kredse, som sammen med de enkelte udvalg 
også ser nærmere ind i mulighederne for koordinering af det politiske samarbejde. 
Tak til kreds 3 bestyrelsen og Jens og Lone på kontoret for godt samarbejde om alt dette. 
 
 
 

 
 
 
Knæk Kurven bliver til ’Bevæg-dig-for-livet’ 
 
2017 var år 4. og sidste år i projektforløbet Knæk Kurven. Projektet som var tænkt skulle være 
med til at vende medlemsnedgangen i dansk håndbold.  
Knæk Kurven stod på 4 ’ben’:  
Håndbold i skolen – Mentoruddannelse – Årgang 00/01 – Klub Building 



Status på knæk kurven Klub Building indsats i JHF kreds 6: 
• 24 foreninger har gennemført / afsluttet forløbet 
• 6 foreninger har tilkendegivet at starte op / er startet op i 2018 

 
Pr. 1. januar 2018 igangsættes det nye store projekt ’Bevæg dig for livet’, som for håndboldens 
del etableres i et samarbejde mellem DIF/DGI/DHF. 
Bevæg dig for livet omfatter 4 nøgle-/indsatsområder: 

• Håndboldfitness i nye klæder 
• Nyt motionshåndboldspil – særligt rettet mod tidligere håndboldspillere  
• Håndboldens Dag – en årlig åbent hus-dag  
• Nye indsatser over for de unge – med særligt fokus på fastholdelse 

 
Vi får besøg af en projektkonsulent, som under generalforsamlingen vil fortælle mere om dette 
nye tiltag. Glæd jer til at høre mere! 
 
Holdoptælling / medlemstal 
 
Holdoptællingen for sæson 2016 viser desværre endnu en tilbagegang i Jylland på 65 hold 
hvilket svarer til 1.67%. Kredsene 4 og 5 har status quo. I kreds 6 har vi en beskeden 
tilbagegang på 17 hold, som primært skyldes vores ’satsning’ på DHF-Kortbane. Disse hold 
tæller ikke med i den nedenstående holdoptælling.  
Pr. 1. januar var det glædeligt at konstatere en nettotilgang af hele 30 ny tilmeldte hold! 
 

 
 
 
Aktiviteter til fastholdelse og rekruttering 
 
Beach Handball er en af de aktiviteter som vi ønsker endnu mere gang i. Fra en beskeden 
genstart sidste år, har vi i 2018 planer om flere stævner rundt i kredsen. Derudover, så har DHF 
indgået samarbejde med Horsens HK om et DM-kvalstævne, som løber af stablen lørdag den 26. 
maj i Horsens. 
 
 
 



Håndbold i skolen er ligeledes én af de prioriterede indsatsområder, der fortsættes efter Knæk 
Kurven.  
Hele konsulentområdet under DHF har fået et løft, sådan at der nu er ansat 1 fuldtidsansat 
udviklingskonsulent pr. kreds. Det betyder en styrkelse af de kendte områder: 
Håndboldkaravanen, Trille Trolle, Håndbold i Skolen osv. – men, også nye indsatsområder ser 
dagens lys, herunder en massiv indsats på børneområdet. 
 
 

 
 
 
Økonomien 
 
Økonomien i kreds 6 er stadig god, også efter at vi i 2017 har brugt en del ressourcer på flytningen 
til Ikast, personaleomlægninger m.v. Regnskabet viser et underskud, som der dog var planlagt 
allerede i budgettet for året. På generalforsamlingen vil vores kasserer Mona Nielsen gennemgå 
tallene og kredsens økonomi nærmere. 
 
 
Udvalgene 
 
Igen i år er der udført et stort og flot arbejde i bestyrelsen og i alle udvalg. Fælles for alle vores  
udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer er, at det er frivillige, som drives af lysten og interessen for 
håndbold, der gør den store forskel. 
 
I kreds 6 har vi desuden stor glæde af at have vores Uddannelsesformand Dennis i spidsen for 
JHF’s uddannelsesudvalg, samt Børne-Unge formand Heidi i spidsen for DHF’s Børnefaggruppe 
– her gør i en kæmpe og uvurderlig forskel!  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmer for jeres 
store engagement og dedikerede indsats for kredsen. Jeres indsats er altafgørende og vital. 
 
Tak til alle foreninger, dommere, og vore samarbejdspartnere i DHF, JHF, DIF, DGI, kommunerne 
i kredsen.  
 
Og sidst, men ikke mindst, en stor tak til personalet på kredskontoret: Conni og Georg og ’nye’ 
Lisbeth, samt udviklingskonsulent Claus Rosenbom-Jessen for indsatsen. 
 
 

Marts 2018 
 

Palle Bækby 
Kredsformand 


